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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

για τη συμμετοχή στο διαδικτυακό

                      πρόγραμμα κατάρτισης «AWS Cloud Practitioner Essentials»

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ.  1972/32/23-03-2021 Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ,  όπως

τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  3767/72/06-07-2021  Απόφαση,  με  τις  οποίες  εγκρίθηκε  το

μνημόνιο  συνεργασίας  με  την  Amazon Web Services,  EMEA SARL,  με  αντικείμενο  τη  δωρεάν

παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε εγγεγραμμένους ανέργους, με βασικό στόχο, την ενίσχυση

των ψηφιακών δεξιοτήτων  τους  και  πιο  συγκεκριμένα  των  δεξιοτήτων  στον  τομέα  των  βασικών

αρχών του υπολογιστικού νέφους.

2. Την  υπ’ αριθμ.  4582/101/7-09-2021  Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ με την

οποία  εγκρίθηκε η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του  προγράμματος

σύγχρονης  εξ’  αποστάσεως  κατάρτισης  για  1.000  ανέργους με  τίτλο «AWS Cloud Practitioner

Essentials» το οποίο προσφέρεται από την Amazon Web Services, EMEA SARL  δωρεάν για τους

ανέργους και τον Ο.Α.Ε.Δ., στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
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Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. αποφασίζει:

Καλούνται

Οι  ενδιαφερόμενοι  εγγεγραμμένοι  άνεργοι  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παρούσας

πρόσκλησης να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 04/10/2021 και

ώρα 15:00 έως και 17/10/2021 και ώρα 23:59  ή έως τη συμπλήρωση των προσφερόμενων

θέσεων. 

Η υποβολή αιτήσεων από τους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού

Δημοσίου (www.gov.gr) επιλέγοντας το “gov.gr” - “Εκπαίδευση” - “Ψηφιακές Δεξιότητες” - Δωρεάν

κατάρτιση για ανέργους στο διαδικτυακό πρόγραμμα  «AWS Cloud Practitioner Essentials».

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-aws-

cloud-practitioner-essentials

Στη συνέχεια, επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους

κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών Ο.Α.Ε.Δ.

Επίσης,  μπορούν  να  υποβάλουν  ηλεκτρονική  αίτηση  και  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  Ο.Α.Ε.Δ.

(www.oaed.gr),  χρησιμοποιώντας  το σχετικό πεδίο  καταχώρισης  ηλεκτρονικών αιτήσεων.  Οι  νέοι

χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης Ο.Α.Ε.Δ.) μπορούν να εισαχθούν στην

ηλεκτρονική  αίτηση  με  τους  κωδικούς  TAXISnet,  επιλέγοντας  «Σύνδεση  στο  Σύστημα  μέσω

πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

Περιεχόμενο και Διάρκεια Κατάρτισης

Το παρόν πρόγραμμα, αφορά στην  παροχή σύγχρονης εξ’ αποστάσεως κατάρτισης, σε 1.000

εγγεγραμμένους  ανέργους ηλικίας  18  έως  60  ετών,  στη  θεματική  ενότητα  «AWS Cloud

Practitioner Essentials». Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από την AMAZON

Web Services,  EMEA SARL, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με βασικό στόχο την

ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων  τους  μέσα από  μια  συνολική  κατανόηση του  Amazon Web

Services (AWS) Cloud και θα διεξαχθεί μέσω  του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα

OTEAcademy (Amazon training partner).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με εισηγητή στην ελληνική γλώσσα, αλλά με ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό

υλικό  (αγγλική βιβλιογραφία) και σχεδιάστηκε για όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε

διάφορους  τομείς  όπως:  Πωλήσεις/  Μάρκετινγκ,  Νομικά  τμήματα,  Επιχειρηματικοί  αναλυτές,
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Διαχειριστές  έργων,  Μαθητές  Ακαδημίας  AWS  και  άλλοι  επαγγελματίες  που  σχετίζονται  με  την

πληροφορική, με εξειδίκευση στο υπολογιστικό νέφος (computing cloud). 

Ειδικότερα,  απευθύνεται  σε συμμετέχοντες που αναζητούν μια συνολική κατανόηση του Amazon

Web Services (AWS) Cloud, ανεξάρτητα από συγκεκριμένους τεχνικούς ρόλους.  Αφορά στις έννοιες

του  AWS Cloud,  τις  υπηρεσίες  AWS,  την  ασφάλεια,  την  αρχιτεκτονική,  την  τιμολόγηση και  την

υποστήριξη για να οικοδομηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις στο υπολογιστικό νέφος.

Αποτελείται από έντεκα (11) ενότητες και τρία (3) πρακτικά εργαστήρια (labs) ως εξής:

Ενότητες

 Εισαγωγή στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Amazon (AWS)
 Υπολογιστικές υπηρεσίες στο cloud
 Παγκόσμια υποδοχή και αξιοπιστία
 Δικτύωση
 Αποθήκευση και βάσεις δεδομένων
 Ασφάλεια
 Παρακολούθηση και ανάλυση
 Κοστολόγηση και υποστήριξη
 Μετεγκατάσταση και καινοτομία
 Η διαδρομή προς το cloud
 Βασικές πληροφορίες για την πιστοποίηση AWS Certified Cloud Practitioner

Εργαστήρια (Labs)
 Amazon Simple Storage (S3)
 Build a Web Server
 Auditing Your Security with AWS Trusted Advisor

Οι  συμμετέχοντες  θα  χωριστούν  σε  δέκα  (10)  τμήματα  των  εκατό  (100)  ατόμων  το  καθένα.  Η

παρακολούθηση  του  προγράμματος  κατάρτισης  «AWS Cloud Practitioner Essentials» θα

πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης και θα έχει διάρκεια 8 εκπαιδευτικών

ωρών. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για τη συμμετοχή

στο τμήμα που έχει προγραμματιστεί να συμμετέχει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, απορρίπτεται

και καλείται ο πρώτος σε σειρά από τη λίστα των επιλαχόντων.

Βεβαίωση Παρακολούθησης της Κατάρτισης

Το  πρόγραμμα  κατάρτισης  «AWS Cloud Practitioner Essentials»,  ανοίγει  το  δρόμο  προς  την

πιστοποίηση και τη σταδιοδρομία στον τομέα του  υπολογιστικού νέφους  (cloud computing). Στους

συμμετέχοντες  θα  απονεμηθεί  βεβαίωση  παρακολούθησης  μετά  την  ολοκλήρωση  του

προγράμματος.
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Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο παρόν πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ενεργό δελτίο ανεργίας. 

2. Ηλικία από 18 έως 60 ετών.

3. Απόφοιτοι  τουλάχιστον  δευτεροβάθμιας,  μεταδευτεροβάθμιας  ή  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης

ειδικοτήτων πληροφορικής όπως περιγράφονται στο  Παράρτημα Α.

4. Γνώση  Αγγλικής  γλώσσας  αντίστοιχου  επιπέδου  Β2  γλωσσομάθειας  (πιστοποιητικό  ή

βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ)  όπως περιγράφονται στο  Παράρτημα Β.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία  υποβολής των αιτήσεων

συμμετοχής.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι  οφείλουν  υποχρεωτικά να

επισυνάψουν σε αυτήν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας

πρόσκλησης:  1)  Τίτλο  Σπουδών  και  2)  Πιστοποιητικό  ή  Βεβαίωση  Γνώσης  Αγγλικής  γλώσσας

Επιπέδου Β2.

Επίσης, θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους τόσο της Υπεύθυνης Δήλωσης όσο και της Δήλωσης

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής

αίτησης.

Διαδικασία Επιλογής - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατά προτεραιότητα υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούν

τα κριτήρια συμμετοχής, έως τη συμπλήρωση των  χιλίων (1.000) θέσεων.  Επιπλέον αυτών, θα

επιλεγούν  χίλιοι (1000) επιλαχόντες.

 Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι αιτήσεις θα ελεγχθούν

από Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης και θα εκδοθούν προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων,

επιλαχόντων και  αποκλειομένων, που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.

 Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων,

σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών.

 Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, και

θα  εκδοθούν  οι  οριστικοί  πίνακες  ωφελουμένων,  επιλαχόντων  και  αποκλειομένων  του

προγράμματος κατάρτισης, που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.

 Σε  κάθε  επιτυχόντα/ωφελούμενο  του  προγράμματος  θα  αποσταλεί  από  τον  Ο.Α.Ε.Δ.

ενημερωτικό  email που  θα  τον  ενημερώνει  για  την  επιλογή  του  στο  πρόγραμμα  και  για  την

διαδικασία εγγραφής  και παρακολούθησης.
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Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος Κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:

 Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:  4 Οκτωβρίου 2021.

 Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:  17 Οκτωβρίου 2021.

 Ημερομηνία έναρξης συνολικά του προγράμματος: Νοέμβριος 2021

 Ημερομηνία λήξης συνολικά του προγράμματος : Δεκέμβριος 2021

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

         

      

           Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(1&2 : όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει):

1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Πληροφορικής και Τηλεματικής
- Ψηφιακών Συστημάτων
- Πληροφοριακά Συστήματα
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
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- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή
χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται
από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
- Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
- Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής,
ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii)  Ειδικότητας  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών  Συστημάτων  ή  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

- Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή

- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα
Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής, ή

- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

3. Γίνονται δεκτοί και τίτλοι σπουδών υπερκείμενου επιπέδου (μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)
αντίστοιχης εξειδίκευσης (ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ).
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
  -     ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β  (https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html)  

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται (π.δ.
146/2007 άρθρο 1 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το π.δ. 116/2006 άρθρο 1, τελευταίο
εδάφιο της παρ.1 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’)) ως εξής:

i.   π    π π  με Κρατικό Πιστο οιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου ε ι έδου (v.  2740/1999,  πό ως
   . 3149/2003  13 π . 19, π  ), αντικαταστάθηκε με το ν άρθρο αρ ό ως ισχύει ή

ii.  π π   π π   π π  CAMBRIDGE  MICHIGAN, με ιστο οιητικά αντίστοιχου ε ι έδου των ανε ιστημίων ή ή

iii.  π π   π π    (π π   ) με ιστο οιητικά αντίστοιχου ε ι έδου άλλων φορέων ανε ιστημίων ή μη ανεξάρτητα
π     ,   π π    π    α ό τη νομική τους μορφή εφόσον είναι ιστο οιημένοι ή αναγνωρισμένοι α ό την αρμόδια αρχή

          π π    της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν ιστο οιητικά γνώσης της αγγλικής
   π π .   π   π π     γλώσσας στο αντίστοιχο ε ί εδο Εάν δεν υ άρχει φορέας ιστο οίησης ή αναγνώρισης στην οικεία

, π     π         χώρα α αιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υ ουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι
 π π  π   π   π π    ,  π    τα ιστο οιητικά ου χορηγούνται α ό τους αρα άνω φορείς σε τρίτους οι ο οίοι δεν έχουν ως

   ,  π    π      μητρική γλώσσα την Αγγλική είναι α οδεκτά σε δημόσιες υ ηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα
π        π π .      α οδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο ε ί εδο Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα

 π     π     .στην ο οία η μητρική ή ε ίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

        π   , π   Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα ροσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ α ό τους οικείους
,     ,  π    πφορείς βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά έραν του Κρατικού Πιστο οιητικού

,   π π :γλωσσομάθειας τα εξής ιστο οιητικά

Καλή γνώση (Β2) αγγλικής γλώσσας:

 First  Certificate  in  English   π  Cambridge    Cambridge  Assessmentτου Πανε ιστημίου ή του
English  First Certificate in English  Cambridge Assessment English overall score 160-ή του
179.

 Certificate in Advanced English  Cambridge Assessment English overall score 160-179.του

 Bulats English Language Test,  60-74,  π   Cambridge   βαθμολογία του Πανε ιστημίου του ή του
Cambridge Assessment English (  π π  π      19/11/2019).για ιστο οιητικά ου έχουν εκδοθεί έως και

 International English Language Testing System (IELTS) π   University of Cambridge α ό το
Local Examinations Syndicate (UCLES)   Cambridge Assessment English – The British ή του
Council – IDP Education Australia IELTS Australia   π  5,5  6,5.με βαθμολογία α ό έως

 Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) π   University of Cambridge α ό το
Local Examinations Syndicate (UCLES)   Cambridge Assessment English  Business ή το ή
English Certificate Vantage  Cambridge Assessment English overall score 160-179.του

 Business English Certificate Preliminary  Cambridge Assessment English overall score του
160-170.

 Preliminary English Test  Cambridge Assessment English overall score 160-170.του

 (ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English  π  του Πανε ιστημίου
Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)   Michigan Languageή του
Assessment.

 London Tests of English Level 3 - Upper Intermediate Communication -  Edexcel του ή
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 Pearson Test of English General Level 3 Upper - Intermediate Communication -  Edexcel του
ή

 Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).

 Certificate in Integrated Skills in English ISE II  Trinity College London.του

 City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-
Communicator -  και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -
Communicator - ( π     π    ) Συνυ οβάλλονται αθροιστικά για την α όδειξη της καλής γνώσης ή

 City & Guilds Certificate in International ESOL - Communicator -και City & Guilds 
Certificate in International Spoken ESOL - Communicator - ( π   Συνυ οβάλλονται αθροιστικά

  π    ).για την α όδειξη της καλής γνώσης

 Test of English for International Communication (TOEIC)  π  505  780  βαθμολογία α ό έως του
Educational Testing Service/Chauncey, USA.

 EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή

 Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή

 Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).

 Pearson LCCI EFB Level 3 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,  π π  Ενότητες σε ερί τωση
π          “Pass”).ου η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό

 Pearson LCCI EFB Level 2 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,   Ενότητες με βαθμό
“Distinction”  “Credit”).ή

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework 
equivalent level B2) (  31/8/2009).μέχρι

 Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

 ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

 Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): 
CEF B2.

 Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).

 Test of Interactive English, B2 Level (ACELS)  Test of Interactive English, B2 Level ή
(Gatehouse Awards).

 NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

 AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) ( : Listening, Reading, Ενότητες
Writing, Speaking).

 Michigan English Language Assessment Battery (MELAB)  π  80  90  βαθμολογία α ό έως του
Cambridge Michigan Language Assessments.

  - Michigan English Test ( : Listening, Reading, Speaking)  π  157ΜΕΤ Ενότητες βαθμολογία α ό
 189  Michigan Language Assessment  Cambridge Michigan Language Assessments- έως του ή

CaMLA ή
  - Michigan English Test ( : Listening, Reading  Listening, Reading, Speaking, ΜΕΤ Ενότητες ή

Writing)  π  53  63  Michigan Language Assessmentβαθμολογία α ό έως του
 LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

 GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2)  GA Level 1 Certificate in ή
ESOL International (Classic B2).

 2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) Β
(Communicator B2)  και 2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International Β
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(Speaking) (Communicator B2) ( π     π    Συνυ οβάλλονται αθροιστικά για την α όδειξη της καλής
).γνώσης

 Open College Network West Midlands Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEFR B2).

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με:

i. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 19, όπως ισχύει).

ii. Απολυτήριο  ή  πτυχίο  σχολείου  της  αλλοδαπής  δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  τριετούς  τουλάχιστον  φοίτησης.  Οι  τίτλοι  σπουδών  της  αλλοδαπής  πρέπει  να
συνοδεύονται  επιπλέον  και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία
ανήκουν,  η οποία  χορηγείται  από τον Ο.Ε.Ε.Κ.  ή  Ε.Ο.Π.Π.  ή  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  ή  από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Διευκρινίζεται  ότι η εν λόγω βεβαίωση
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης
ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

:  π  ,  π   ,  π     Σημείωση Πιστο οιητικά άλλα λην των ανωτέρω ροκειμένου να αξιολογηθούν για την
π          π :α όδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας οφείλουν να συνοδεύονται α ό

    π   ,         βεβαίωση του φορέα ου το εξέδωσε ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
π π    π π  π    π   ιστο οιητικό γλωσσομάθειας είναι ιστο οιημένα α ό την αρμόδια ρος τούτο εθνική

 αρχή ή
    π         (  π πβεβαίωση του αρμοδίου Υ ουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα σε ερί τωση

 π   π π   ),   π  π πμη υ άρξεως φορέα ιστο οίησης ή αναγνώρισης ότι το ροσκομιζόμενο ιστο οιητικό
 π    π       π   είναι α οδεκτό σε δημόσιες υ ηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο α οδεικτικό γνώσης της

    π π .Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο ε ί εδο

Σημειώσεις
.  π   π         π   πΑ Δεν α αιτείται η α όδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι ε ικαλούμενοι τίτλοι σ ουδών

 π   , π       έχουν α οκτηθεί στο εξωτερικό ό ου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα
.  Β     π     π  π πΕίναι αυτονόητο ότι τίτλοι σ ουδών γνώσης ξένης γλώσσας υ ερκείμενου ε ι έδου
π      ( ) π π    .α οδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου ζητούμενου ε ι έδου της ξένης γλώσσας
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